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 نامه در انتهاي سؤاالتپاسخ  1393- 94 ومدسال نیم سؤاالت دانشگاه پیام نور 
 کارشناسیسطح: 

 دقیقه 120مدت زمان آزمون: 
 فرآیندهاي تولیدعنوان درس: 

 ، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه، مهندسی صنایع(چندبخشی) مهندسی صنایعرشته تحصیلی: 
 1122008کد درس: 

 
 کدام گزینه بیانگر فرآیند تبدیل مواد خام به محصوالت نهایی است؟ 

 ب و ج د)     productionج)     Manufacturing ب)     Product الف)

 خواص تولید بیانگر کدام ویژگی است؟ 
 سهولت انجام فرآیندهاي مختلف تولیدي بر روي مواد الف)
 قابلیت انجام فرآیندهاي مختلف تولیدي بر روي مواد  ب)
 الف و ب ج)
 عمر خدمت  د)

 شود؟اي محسوب میکدام گزینه یک عیب صفحه 
 فضاي خالی میکروسکوپی  ب)         هامرز دانه الف)

 همه موارد د)      فضاي خالی ماکروسکوپی  ج)

 کدام فوالد داراي مقدار زیادي گوگرد است؟ 
 گرم کار د)      تندبر ج)      ابزار  ب)     ضدزنگ الف)

 شود؟اي محسوب میکدام گزینه کامپوزیت ذره 
 هاي برشی داراي آلومینا چرخ سنگ ب)     هاي سایشی داراي آلومیناچرخ سنگ الف)

 همه موارد د)    د سیلیسیمیهاي برشی داراي کاربچرخ سنگ ج)

 قدر مطلق نسبی کرنش عرضی به کرنش طولی چه نام دارد؟ 
 مدول االستیسیته د)    نسبت پواسون  ج)    االستیسیته  ب)   قابلیت ارتجاعی  الف)

 شود؟هرچه مدول یانگ بزرگتر باشد، ماده چگونه می 
 ترنرم د)      ترصلب ج)     الف و ج ب)     ترسفت الف)

 نوع شکست در مواد کریستالی به کدام مورد وابسته است؟ 
 ب و ج )د    هانوع مرزدانه ج)    هاحرکت مرز دانه ب)     جنس الف)

 شود؟در کدام عملیات عیوب کریستالی با تغییر شکل پالستیکی سرد برطرف می 
 بازیابی  د)    همگن سازي  ج)     برجهندگی  ب)   تنش زدایی الف)

 کنند؟در کدام عملیات قطعه فوالدي را کامالً آستنیتی کرده و سریعاً در نمک مذاب سرد می 
 نیتروژن دهی  د)    تمپر رسوبی  ج)     مارتمپرینگ  ب)   تمپر کردن الف)
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 ري صحیح است؟کدام مورد درباره فرایندهاي براده بردا 
 انرژي بیشتر نسبت به عملیات شکل دهی  ب)         ضایعات زیاد دارد  الف)

 همه موارد  د)   تر نسبت به عملیات شکل دهی زمان طوالنی ج)

 وضعیت مناسب براي تولید براده پیوسته کدام است؟ 
 کندي لبه قلم ب)       بکار گیري فلزات سخت  الف)

 همه موارد د)       کم بودن ضخامت براده  ج)

 ها چند درجه است؟زاویه مخروط مرس دنباله مته 
 45 د)      30 ج)      15تا  7 ب)      3تا  1,5 الف)

 ترین عملیات فلز تراشی کدام است؟اصلی 
 اره کاري  د)    فرزکاري ج)    سوراخ کاري  ب)    تراشکاري  الف)

 است؟سرعت عملیات خشن تراشی براي کدام ماده بیشتر  
 فوالد ابزار  د)     چدن ج)      برنز ب)     آلومینیوم الف)

 شود؟انجماد در آلیاژ چه زمانی آغاز می 
 دما به زیر خط مایع برسد ب)     دما به زیر خط جامد برسد  الف)

 دما به روي خط جامد برسد  د)     دما به روي خط مایع برسد  ج)

 کند؟ها چگونه تغییر میضخامت پوسته منجمد شده مجاور دیواره 
 شود.برابر می 1,5کردن زمان، پوسته  ربا سه براب ب)  د.شوبرابر می 1,5با دو برابر کردن زمان، پوسته  الف)

 د.شوبرابر می 4با دو برابر کردن زمان، پوسته  د)  شود. برابر می 1,41با دو برابر کردن زمان، پوسته  ج)

 هاي غیر قابل نفوذ است، کدام عبارت صحیح است؟پذیر در سیستمی که داراي دیوارهتراکمطبق قانون پیوستگی براي مایعات  
 نرخ جریان ثابت است ب)        انرژي ثابت است الف)

 الف و ب  د)      نرخ جریان متغییر است  ج)

 گري است؟هاي اکسیدي جزء کدام نقایص ریختهناخالصی 
 همه موارد  د)    ناپیوستگی  ج)    زوائد فلزي ب)   سطح معیوب  الف)

 گري کمتر است؟تخلخل قطعات حاصله از کدام روش ریخته 
 ايپوسته د)     بسته ج)    با قالب دائمی ب)   گریز از مرکز  الف)

 شود؟اي تعبیه میراهگاه بعد از کدام جزء قالب ماسه 
 خط جدایش  د)     مجرا ج)    فشار خفه کن  ب)   حوضچه بارریز الف)

 گري در قالب دائمی کدام است؟ترین فرآیند ریختهمتداول 
 ب  والف  د)    دایکاست ج)  توخالی در قالب فلزي  ب)     مجوف الف)
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 کدام عبارت در مورد آهنگري دقیق صحیح است؟ 

 یابد.تعداد عملیات مورد نیاز کاهش می ب)      د.دهها را کاهش میهزینه الف)
 همه موارد د)   رسد.نیاز یه عملیات ثانویه به حداقل می ج)

 در کدام روش آهنگري نیاز به نیروي زیاد است؟ 
 قالب توده ساز د)      باز  ج)      سنتی  ب)     دقیق  الف)

 کشند؟ها با اعمال کدام نیرو ماده را به درون حد فاصل خود میغلتک 
 نیروي نورد عمود د)   تسلیم متوسط  ج)     اصطکاك ب)    شعاعی الف)

 کدام عبارت صحیح است؟ 
 توان فرض کرد نیروي نورد عمود است.جه میتیشعاع تماس در مقایسه با شعاع غلتک بسیار بزرگتر است در ن الف)
 توان فرض کرد نیروي نورد موازي است.جه میتیشعاع تماس در مقایسه با شعاع غلتک بسیار بزرگتر است در ن ب)

 توان فرض کرد نیروي نورد عمود است.جه میتیشعاع تماس در مقایسه با شعاع غلتک بسیار کوچک است در ن ج)

 توان فرض کرد نیروي نورد موازي است.جه میتیشعاع تماس در مقایسه با شعاع غلتک بسیار کوچک است در ن د)

 کند؟ر مییثابت اکستروژن چگونه تغی ،با افزایش درجه حرارت 
 یابدافزایش می ب)       یابدکاهش می الف)

 بستگی به نسبت اکستروژن دارد د)        ماندثابت می ج)

 در کدام فرآیند جوشکاري حجم باالي نشست جوش وجود دارد؟ 
 گاز و اکسیژن  ب)       قوسی با تنگستن الف)

 قوسی با فلز پوشش دار  د)      قوسی با هسته فالکس  ج)

 شود؟در فرآیند جوشکاري با قوس الکتریکی چه نوع الکترودي استفاده می 
 غیرمصفی ب)         مصرفی  الف)

 الف و ب د)        الکترود نداریم ج)

 کارکرد پوشش الکترود کدام است؟ 
 تولید گاز محافظ ب)      پایدار سازي قوس الف)

 همه موارد د)    اضافه نمودن عناصر آلیاژي ج)
 
 
 
 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره سؤال
 الف الف الف ج د ب د الف ب ح د ب الف ج د گزینه صحیح
 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 شماره سؤال
 د د ج الف ج ب الف د ج ب الف الف ب ج ب گزینه صحیح
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